Har gått 18 år med ukjent kreft
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Har gått 18 år med ukjent kreft
Elise Bringeland (68) fra Åsane har en kreftform som selv ikke leger kjenner til. Nå jakter hun på likesinnede i Bergen.
Av Eivind Pettersen
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Nevroendokrin kreft. Det ringte ingen bjeller hos deg, heller? Fortvil ikke. Denne krefttypen har trolig ikke engang fastlegen din hørt
om.
Heldigvis har Haukeland Universitetssjukehus eksperter på denne sjeldne kreftsykdommen, som bare rammer mellom 250 og 300
nordmenn årlig.
BLIR ALDRI FRISK
– Jeg hadde ennå ikke fylt 50 år da jeg ble alvorlig syk. Først trodde jeg det var overgangsalderen, men det var langt verre.
Heldigvis traff jeg en lege som sendte meg til Haukeland, forteller Elise Bringeland til BA.
Tobarnsmoren, som i dag har to barnebarn, ble operert i 1986. Da hadde kreften spredd seg til tynntarmen, lymfeknuter og leveren.
– Sykdommen vendte tilbake etter en stund, og jeg innser at jeg aldri blir frisk. Men jeg får oppfølging, og tar månedlige sprøyter
som holder den i sjakk, sier Birkeland, og skryter av sykehuset.
Av 21 000 personer som får kreft hvert år har knapt én til to prosent denne kreftformen.
ETTERLYSER KUNNSKAP

Foto Geir Dillan
For 18 år siden ble Elise Bringeland operert for en
sjelden kreftsykdom som selv ikke leger kan noe
om. Dette akter hun og (bak fra venstre) Andreas
Hole i Kreftforeningen og styreleder Birger Solvang
å gjøre noe med.

BA fakta

For syv år siden var Bringeland med å starte en egen forening for akkurat hennes sykdom: Carcinor. De siste to årene har de
samarbeidet med Kreftforeningen.

Nevroendokrin kreft er en ondartet
svulstsykdom. Den har vært kjent i 100 år, også
som karsinoid kreft.

I går var møtte 68-åringen styreleder Birger Solvang og Andreas Hole i Kreftforeningen til møte i Bergen sentrum, der et 30-talls
medlemmer møtte frem.

Kreftformen oppstår i hormonproduserende
celler i slimhinner, hud og kjertelorganer. Tidlige
symptomer er magevondt, diaré, uro,
varmefølelse og rødme. Svulster kan fjernes
med stråle- eller sprøytebehandling.

Birger Solvangs kone er rammet av den hormonproduserende kreften.
– Vi ønsker å hjelpe pasienter slik at de får riktig behandling. Og de må få hjelp på regionsykehusene, der kompetansen er størst.
Da må kunnskapen om sykdommen bli bedre hos fastleger og primærhelsetjenesten, slik at man kan komme seg videre.
– Mange av de kreftsyke er i dag registrert som tarmkreftpasienter, men hører egentlig til hos oss. Det er noen tusen
personer der ute vi skulle hatt tak i, avslutter Carcinor-lederen.

Sykdommen kan sjelden kureres fordi den
oppdages for sent, men det finnes behandling
som gjør at pasientene kan leve med den i
årevis.
Pasientforeningen kan kontaktes på
scarcinor@kreftforeningen.no eller
www.carcinor.no
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